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Kennismaken nieuwe leerlingen
Carnavalsvakantie
schoolfotograaf
mogelijke stakingsdag?
studiedag
sponsorloop

Werken aan onze gedragsverwachtingen
Wat een geweldig resultaat is deze week bereikt. De kinderen hebben
al bijna 140 ballen verzameld. Dit geeft in de groepen dus al heel veel
muntjes.
Groep 7b heeft bedacht dat ze voor 270 muntjes een beloning wilde
niet voor zichzelf maar voor Kika. Zij hebben gevraagd wie cupcakes
wilde bestellen; cupcakes gebakken en deze verkocht aan
leerkrachten, leerlingen,
ouders, buschauffeurs etc.
Zij hebben 321 cupcakes
gebakken en €470.85
opgehaald. Wij zijn erg
trots op deze groep. Het
leek wel een echte fabriek
waarin hard
samengewerkt is door
iedereen. Aan het eind is
alles weer keurig netjes
opgeruimd dus hebben ze
ook nog laten zien dat ze
zuinig zijn op alle spullen.
Bereikbaarheid
Afgelopen week was onze server stuk en dus konden we niet bellen en
niet op onze computers. Nu weten we hoe afhankelijk we zijn van de
techniek. Gelukkig hebben we klasbord nog en hebben we jullie
kunnen laten weten wat het noodnummer is om te bellen. Anderen
hebben ons de hele week niet kunnen bereiken.
Gistermiddag kwam de monteur gelukkig de server weer terugbrengen
en vandaag was alles weer gewoon.
Vervangingen
Afgelopen week en komende week zijn weer de gebruikelijke
vervangingen.
Op maandagmiddag is juf Claudia in groep 7a en in de ochtend helpt
ze bij groep 7/8.
Juf Baukje is dinsdag in groep 8b en donderdag in groep 2/3.
Juf Eveline is op donderdag in groep 8a.
Juf Esti op maandag juf Nancy vervangt voor logopedie.

Kennismaken nieuwe leerlingen
Volgende week woensdag komen er weer nieuwe leerlingen kennismaken op
onze school en in hun nieuwe groep. Zij starten na de carnavalsvakantie op onze
school.
Carnaval
Het is weer zover… carnaval! Dat gaan wij op vrijdag 1 maart vieren.
Ook dit jaar maken we er een gezellige en feestelijke dag van met leuke
activiteiten, acts, muziek, spelletjes en wat lekkers.
Er zijn wel zaken waar we rekening mee moeten houden i.v.m. veiligheid en
organisatie, namelijk:
Wat mag wel en wat mag niet:

Geen nepwapens zoals pistolen, messen, klappertjes e.d.

Geen drietanden (zoals die van de duivel) of grote stokken/zwaarden

Geen spuitbussen en geen confetti!!

Wel mogen er serpentines meegenomen worden.

Schmink en haren spuiten mag.

Een goed humeur meenemen!!

Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje (runder)knakworst of
broodje hagelslag en iets te drinken. Mocht uw kind hier niet voldoende
aan hebben, geef dan uw kind wat extra’s mee.
Carnaval vieren wij op school, dus het vervoer van de kinderen verloopt zoals
gebruikelijk.
Om 15.05u kunnen de kinderen gaan genieten van een heerlijke vakantie!
Schoolfotograaf
Op maandag 11 maart, meteen na de carnavalsvakantie, komt de
schoolfotograaf. De kinderen gaan die dag samen met hun klasgenoten op de
foto. Ook worden er individuele foto’s gemaakt. Broertjes en zusjes foto’s maken
we alleen van broertjes en zusjes die bij ons op school zitten.
Staking 15 maart?
Zoals u misschien hebt gehoord in de media, staat er een onderwijsstaking
gepland op vrijdag 15 maart a.s. Het is nog niet duidelijk of onze school gaat
sluiten of dat enkele groepen wellicht geen les krijgen. We snappen dat dit heel
lastig is voor u als ouders maar vragen u toch om er rekening mee te houden dat
uw kind die dag misschien geen school heeft. Vrijdag 1 maart komt er een brief
waarin meer duidelijkheid wordt gegeven.
Wist u dat …..
- Juf Quincy de kinderen heeft verteld dat ze zwanger is. Ze verwacht haar
baby aan het eind van de zomervakantie en blijft tot het einde van het
schooljaar werken.
- Vandaag de kinderen van groep 3 naar de Mienushal zijn geweest om te
kijken hoe ze carnavalswagens maken.
- Juf Nancy Luijten de hele week afwezig is en dus de kinderen geen logopedie
van haar krijgen.
- Wij jullie een heel fijne carnaval toewensen en een fijne vakantieweek.
- De kinderen weer op school worden verwacht na de vakantie op maandag 11
maart om 8.40u.

